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Farnost blahopřeje 
 
 

 
 

Henrymu Mandysovi k jeho 
životnímu jubileu.  
S celého srdce vyprošujeme Boží 
požehnání, zdraví a spokojenost do 
další let. Blahopřejeme! 
 
 

Bůh se nám daroval skrze 
Ženu.  

 
Ke svátku Narození P. Marie 8.9. 
Nedává se nám stejnou cestou?  
 
 

 
 
 
Kázání Mistra Jana Husa ze dne 
8.9.1412:  "Nechť nikdo 
nepochybuje, že se dnes narodila 
Panna, jejíž jméno je Maria, jež je 
paní všech žen, blahoslavená a nade 
všechny svatá. Je oděna silou, neboť 
zrodila zhoubce ďáblova. Jeť to ona 
paní, jejíž pomocí byly odstraněny 
nepravosti, splaceny dluhy a 
zahlazeny viny, jejíž pomocí se staré 
obnovuje, staré posiluje, malé 
zveličuje. Je to ona hvězda, jejíž 
zásluhou se ozářila temnota světa. Je 
to ona paní, jež nám byla dána za 
vodítko, abychom, užívajíce jejího 
života jako kormidla, byli sto dospěti 
k přístavu spásy. Kdo tedy může 
pomlčet o její chvále, maje matku 
krásnější než slunce, sladší než med, 
poklad a vzor dobroty a zdraví. Kdo 
by mohl mlčet k chvále té, jež je 
útočiště zarmoucených, matka 
maličkých, královna andělů? Je proto  
též matkou hříšníků. A tak bratři, 
vzývejme ji a utíkejme se k ní zde 
v tomto slzavém údolí, chceme-li 
dosíci odpuštění. Ona mění 
rozsudek, tj. mínění soudcovo, udílí 
rady a pocty. Matka tvého soudce, 
tvého a našeho krále, matka tebe 
vyhnaného, matka tvého Boha, je 



matkou i tobě jenž tu jsi, nemůže-li 
zadržet rozpor na obou stranách. 
Chvalte ji spravedliví, vždyť ona 
sama prosí a podporuje vás, oroduje 
za vás a pomáhá vám. Ona je 
počátek spásy" 
 

Máme zachováno mnoho 
mariánských kázání M. Jana Husa. 
Bylo některé připomenuto 
15.8.2020 na Staroměstském 
náměstí?  (o. Jan Rybář) 

 

Připomínka svatých v týdnu 
sv. Jan Zlatoústý – 13.září 
 

Pocházel ze syrské Antiochie. Po 

studiu řečnictví přijal křest a věnoval 

se poustevnickému životu. Roku 381 

se stal jáhnem a v té době začal 

i literární činnost. Knězem byl od 

r. 386 a upozornil na sebe svou 

výmluvností s mimořádnou 

řečnickou schopností. Po 11 letech 

byl povolán za konstantinopolského 

patriarchu. Zůstal věrný svým 

zásadám, vedl skromný život a 

pranýřoval rozmařilost bohatých. 

Jeho ctnosti vedly k tomu, že byl 

opakovaně poslán do vyhnanství 

(403 a 404) odkud pokračoval v díle 

psaním spisů. Starostlivou péčí o du-

chovní dobra se střetával s úsilím 

nepřátel dostat ho co nejdál. Císař 

pak potvrdil jeho odsun i z oblasti 

arménského Kukusu na východě 

Turecka až k východnímu břehu 

Černého moře. Tam však nedošel a 

podlehl útrapám v pontské Komani 

(u současného Tokátu v severním 

Turecku). Jeho poslední slova byla: 

"Sláva Bohu za všecko." Ostatky byly 

r. 1204 slavně převezeny do 

Konstantinopole.  

 

 Myšlenky sv. Jana Zlatoústého 
 

Vůbec by nebylo třeba vykládat 

učení, kdyby zářil sám náš život. 

Nebylo by třeba brát na pomoc 

slova, kdyby dostatečným 

svědectvím, byly naše činy. 

 

Aktuální informace 
 

Připojujeme se k doporučení o noše-

ní roušek při nedělní bohoslužbě 

v 9 hodin. Pro účast na ostatních 

bohoslužbách (všední dny) pone-

cháváme rozhodnutí na věřících. 

K jakým změnám dojde v nejbližších 

dnech zatím nevíme, ale budeme 

reagovat na aktuální situaci 

v zavedených opatřeních. Stále 

platí: použití dezinfekce při vstupu 

do kostela, nepoužívají se kropenky, 

vynechává se „pozdravení pokoje“. 

 

 



Informace z farnosti 
V září se vracíme k obvyklému 

pořadu bohoslužeb. Mše svatá ve 

čtvrtek bude večer od 18 hodin. 
 

Setkání seniorů bude v pondělí 

7. září od 15 hodin a od 18 hodin 

bude mše sv. (P. Jan Kubis). 
 

Schůzky k rozvrhům náboženství 

budou v pondělí 7.9. od 15 hod, a to 

po ročnících: 

1.-2. třída v 15:00–M. Semeráková 

3. třída v 15:15 – P. Jano Kubis 

4.-5. třída v 15:30 – P. Jano Kubis 

6.-7. třída v 15:45.–V. Nesvadbová 

8.-9. třída v 16:00 – L. Janda 
 

Ve středu 9.9. bude na faře od 

19 hodin zasedání PRF. 
 

V sobotu 12.9. bude v rámci Dnů 

evropského dědictví v kostele NPM 

od 18 hodin mše svatá věnovaná 

výročí města 
 

V neděli 13. září bude dětská mše 

svatá. 
 

V úterý 15. září se sejdeme po mši 

svaté na faře nad texty nedělní 

liturgie. 
 

V neděli 20.9. bude opět otevřena 

farní kavárna po dopolední mši 

svaté. Jste srdečně zváni. 
 

Na farní pouť na Slovensko se 

uvolnila místa. Zájemci, hlaste se, 

prosíme, urychleně v kanceláři 

nebo přímo panu Fajstarovi (HSM) 

na tel. 724 906 930 
 

Trutnovská mládež zve na víkend 

pro mladé (14-19 let). Akce proběh-

ne 2. - 4. října 2020 v Ruprechticích 

na Broumovsku. Podrobnosti budou 

posléze dodány. Bližší informace 

poskytuje p. David Holubec, popř. na 

e-mailu: holubec.dav@gmail.com 
  

Vzadu na stolečku jsou ke koupi 

diecézní kalendáře na rok 2021. 

Cena za kus: 70 Kč. Plaťte do 

dřevěné pokladničky. 

 

Apoštolát modlitby 

na září 2020 
 

Všeobecný úmysl 
Úcta ke zdrojům planety 

Modleme se, aby zdroje naší 
planety nebyly drancovány, ale 
sdíleny spravedlivě a ohleduplně. 

 

Národní úmysl 
Za nezávislost veřejnoprávních 
médií 
– ať pod ochranou sv. Václava 
politici hájí pravdu, spravedlnost a 
dobro všech. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ 

Liturgický týden od 6.září 2020 do 13.září 2020 
 

 

Mši svatou slouží: Ja – P. Ján, Ji – P. Jiří, JR – P. Rybář,  

Bohoslužbu slova vedou: Jo – br. Josef, Mi – br. Michal, jáhni;  

AK – arciděkanský kostel, BM – kaple Božího milosrdenství 
 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost – Arciděkanství Trutnov, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 

Kancelář: tel. 491 004 922; rkf.trutnov@dihk.cz URL: www.farnosttrutnov.cz. 

bankovní spojení: č. ú. 1300189399/0800 

P. Ján Kubis, arciděkan: mobil: 605 543 654; kubis.jan@dihk.cz; jano.kubis@seznam.cz 
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